"ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
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ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 35511/01ΑΤ//Β/96/025(2010) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 2249601000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014
Αξία κτήσης

Αποσβέσεις

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

Αναπόσβεστη αξία

Αξία κτήσης

Αποσβέσεις

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.949,19
10.995.034,84

4.949,15
6.154.666,32

0,04
4.840.368,52

4.949,19
9.939.239,20

4.920,18
5.509.290,60

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό (65.602 μετοχές των 30,00€ ευρώ έκαστη)
29,01
4.429.948,60
1. Καταβλημένο

10.999.984,03

6.159.615,47

4.840.368,56

9.944.188,39

5.514.210,78

4.429.977,61

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.

Ποσά προηγούμενης χρήσης
2013

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014

Αναπόσβεστη αξία

ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

1.968.060,00

1.938.390,00

772.955,43

772.955,43

50,97
1.000.000,00

29.720,97
1.000.000,00

1.000.050,97

1.029.720,97

49.292,93
0,00

49.292,93
8.143,08

Ασώματες ακινητοποιήσεις
490.000,00

147.000,00

343.000,00

490.000,00

122.500,00

367.500,00

3.147.364,31
2.621.462,32

0,00
459.678,45

3.147.364,31
2.161.783,87

3.147.364,31
2.611.082,32

0,00
356.067,12

3.147.364,31
2.255.015,20

975.895,88

195.286,61

780.609,27

975.895,88

105.129,68

870.766,20

763.063,76
508.303,28
4.849.719,34

580.236,40
395.270,44
0,00

182.827,36
113.032,84
4.849.719,34

740.207,33
473.127,72
1.295.319,96

524.027,95
369.376,73
0,00

216.179,38
103.750,99
1.295.319,96

12.865.808,89

1.630.471,90

11.235.336,99

9.242.997,52

1.354.601,48

7.888.396,04

13.355.808,89

1.777.471,90

11.578.336,99

9.732.997,52

1.477.101,48

8.255.896,04

3. Υπεραξία επιχείρησης (Goodwill)
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις

III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις

Επενδύσεων - Δωρεές παγίων

και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

2. Διαφορές από αναπροσαρμ. αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

49.292,93

57.436,01

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

711.717,40

711.717,40

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

-1.828.169,10

V. Αποτελέσματα εις νέο

ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις

56.980,10

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

8.224,47

Υποπροϊόντα και Υπολείμματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά
και Είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση
3δ. Επιταγές στις Τράπεζες σε εγγύηση
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπού συμμετοχικού ενδιαφέροντος εταιρείες
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογ. διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων

8.499.679,78

503.220,15

168.761,78

0,00

1.145,00

112.566,87

245.137,81

476.147,49
1.091.934,51

1.528.050,86
1.943.095,45

8.915.424,69
21.613,00
4.607.404,22
797.147,33

5.581.081,44
21.613,00
4.306.658,23
594.309,34

8.501.932,67

6.775.055,72

16.200,00

0,00

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Ομολογιακά δάνεια
2. Δάνεια Τραπεζών
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές
2α. Επιταγές Πληρωτέες
3. Τράπεζες λ/σμών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4.
5.
6.
11.

Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

14.852,76
1.392.337,86

4.510.219,81

763.700,00
6.012.605,40
69.764,52

763.700,00
2.127.022,51
1.435.930,37

6.846.069,92

4.326.652,88

1.032.443,73
15.080,34
18.983.937,87
13.262.236,76

3.551.252,46
0,00
13.521.822,75
9.671.776,74

127.548,33
58.975,62
106.413,59
437.953,33

41.419,52
189.506,43
99.170,74
191.035,94

34.024.589,57

27.265.984,58

40.870.659,49

31.592.637,46

29.297,00
16.940,05
17.046,64
63.283,69

29.297,00
901,58
17.046,64
47.245,22

731.158,19

1.407.190,62

27.082.367,27

23.191.631,06

28.311,29
13.262,13
41.573,42

28.759,18
54,86
28.814,04

43.607.850,81

36.150.102,49

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

43.607.850,81

36.150.102,49

14.697,79

6.963,06

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και

14.697,79

6.963,06

10.402,05
2.228.030,32
4,00
2.253.134,16

4.902,05
2.247.641,60
17,00
2.259.523,71

εμπράγματων ασφαλειών
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

10.402,05
2.228.030,32
4,00

4.902,05
2.247.641,60
17,00
2.259.523,71

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπραγμάτων ασφαλειών
3. Απαιτήσεις από αμφιτεροβαρείς συμβάσεις
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

125.692,21
2.306.771,18
130.163,87
19.841.344,99 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επομένων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

28.608,88
702.549,31

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)

711.717,40

2.673.907,63

243.783,74 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

11.643.541,56

125.692,21
2.232.603,30
41.257,15
25.259.274,57

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

0,00

-1.116.451,70
186.803,64

65.204,57
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+AIV+AV)

56.980,10

2.253.134,16

Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων, βάσει του Ν.2065/92, έγινε την 31/12/2012.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013

29.186.904,57
25.263.531,97
3.923.372,60
218.338,26
4.141.710,86
536.164,17
4.047.253,59

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες ή κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)

654.031,12
3.071.540,38

4.583.417,76
-441.706,90

Ποσά προηγούμενης χρήσης
2013

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014

24.049.812,17
19.125.041,51
4.924.770,66
250.626,05
5.175.396,71

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση (Ν.4172/2013)
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:

3.725.571,50

1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειουργικό κόστος φόροι
Ζημίες εις νέο ή Κέρδη προς διάθεση

-1.834.112,18
711.717,40
8.143,08

232.405,57
623.270,75
0,00

-1.114.251,70
0,00
2.200,00
-1.116.451,70

855.676,32
127.216,83
0,00

0,00
0,00
0,00

8.599,01
8.143,08
711.717,40

0,00

728.459,49

728.459,49

1.449.825,21

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων

24.324,32
1.735,02

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων

8.143,07
2.325,94

26.059,34

0,00
1.341.168,37

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες ή κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Τακτικό αποθεματικό
6α. Αποθεματικά από απαλ/μενα της φορολογίας έσοδα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

10.469,01

11.479,96
1.341.168,37

-1.315.109,03
-1.756.815,93

1.111.483,88

1.122.963,84

-1.112.494,83
337.330,38
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

2.303,12
0,00
72,96
2.376,08

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Μείον :
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες

23.042,97
7.215,30
0,00
30.258,27

19.282,75
55.828,38

3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες ή κέρδη)

4.561,20
0,00

Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις απο απαιτήσεις
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων
Τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

24.923,73
52.348,12
79.672,33

-77.296,25
-1.834.112,18

395,64
57.515,59

135.183,08

-104.924,81
232.405,57

ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό
κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες ή Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

945.775,11

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

753.186,78

945.775,11

0,00

753.186,78

-1.834.112,18
31/12/2014
4.510.219,81
-1.836.312,18

31/12/2013
4.405.031,07
105.188,74

31/12/2013

24.011.813,65
-25.910.846,15
-130.530,81
-1.341.168,37
-3.370.731,68

22.667.191,21
-19.413.051,28
-97.860,46
-1.111.483,88
2.044.795,59

-4.678.607,01
178.579,17
1.735,02
-4.498.292,82

-2.251.454,27
127.572,20
2.325,94
-2.121.556,13

9.717.117,18
-2.241.074,27
-283.050,84

498.283,82
-613.645,08
-303.568,30

7.192.992,07

-418.929,56

0,00
232.405,57

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

31/12/2014

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

2.673.907,63

4.510.219,81

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου

0,00

0,00

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)

Διανεμηθέντα μερίσματα [κέρδη]
Καθαρά ποσά καταχωρημένα απ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια
Λοιπά στοιχεία μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

0,00
0,00

0,00
0,00

Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως

2.673.907,63

4.510.219,81

Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

-676.032,43
1.407.190,62
731.158,19

-495.690,10
1.902.880,72
1.407.190,62

Κηφισιά, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ

Α.Δ.Τ : ΑΒ 669158

ΑΔΤ: Σ 540785

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤHΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Α.Δ.Τ : ΑΗ 523536

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας "ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Αυγών"

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας "ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Αυγών", οι οποίες αποτελούνται από τον
ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το
σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά
Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική μας ευθύνη είναι να
εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει
τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής : 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που
προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεδουλευμένα έξοδα της κλειόμενης χρήσης ποσού ευρώ 1.000.000 περίπου, που έπρεπε να βαρύνουν τα αποτελέσματα, καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό «Λοιπά
έξοδα εγκαταστάσεως». Λόγω του λανθασμένου αυτού λογιστικού χειρισμού, η αξία του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το προαναφερθέν ποσό.
Επιπρόσθετα, στο λογαριασμό «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» διενεργούνται αποσβέσεις με βάση το νέο φορολογικό συντελεστή απόσβεσης που καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4172/2013. Εάν είχαν
διενεργηθεί αποσβέσεις με βάση τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και του ΕΓΛΣ η αξία του εν λόγω λογαριασμού θα ήταν μειωμένη κατά ευρώ 1.500.000, τα ίδια κεφάλαια ισόποσα μειωμένα και τα αποτελέσματα της
τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης μειωμένα κατά ποσό ευρώ 700.000 και ευρώ 800.000 αντίστοιχα. 2) Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη
χρήση συνολικού ποσού ευρώ 3.000.000 . Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη
των ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 2.000.000. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια
Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 2.000.000 και τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων βελτιωμένα κατά ευρώ 1.000.000 και 1.000.0000 αντίστοιχα. 3) Κατά παρέκκλιση των
λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 το συνολικό ύψος της μη
σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 100.000, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 100.000 και τα Ίδια Κεφάλαια ισόποσα αυξημένα, ενώ τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσεως
και των προηγούμενων χρήσεων εμφανίζονται βελτιωμένα κατά ευρώ 13.000 και 87.000 αντίστοιχα. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 έως
2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1 έως και 3 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος 4 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για
Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Αυγών" κατά
την 31 Δεκεμβρίου 2014, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920. Έμφαση Θέματος. Εφιστούμε την προσοχή σας στο θέμα ότι η εταιρεία υπέστη σημαντική ζημία και σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις των
θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’ τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του ΚΝ
2190/1920. Το θέμα αυτό σε συνδυασμό με τα γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερβαίνουν ουσιωδώς το κυκλοφορούν ενεργητικό δημιουργεί ενδεχόμενη αβεβαιότητα ως προς την ομαλή
συνέχιση της δραστηριότητας της. Η διοίκηση της εταιρείας, όπως περιγράφεται και στη σημείωση 12στ του Προσαρτήματος, έχει εκπονήσει επιχειρηματικό σχέδιο για την άρση όλων των παραπάνω γεγονότων και την
απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συννημένων Οικονομικών Καταστάσεων. Η επιτυχή έκβαση του επιχειρηματικού σχεδίου κρίνεται καθοριστικής
σημασίας παράγοντας προκειμένου η εταιρεία να συνεχίσει ομαλά τη λειτουργία της. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων.
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.
2190/1920.
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